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Saapuvilla olleet jäsenet
Olli J. Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Juha Vuori, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, saapui 17:20, poistui 18:11
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 16:55
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja
Esa Nordman, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:55,
poistui 17:19
Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 17:20, poistui
18:11
Raine Lehkonen, Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui
17:20, poistui 18:11
Poissa

Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Ulla Leskinen
Marja Kauppi, (Markku Kakriaisen varajäsen)
Anni Siiskonen, (Ulla Leskisen varajäsen)
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli J. Marjalaakso
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jenni Tissari

Jukka Saikkonen

Mikkeli
Konserni- ja elinvoimajaosto

Pöytäkirja
21.11.2017

8/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleinen tietoverkko

Hallintojohtaja Ari Liikanen
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§ 71
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 72
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka
Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 23.11.2017 ja
on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 73
Konsernirakenteen tiivistämisen valmistelutilanne
MliDno-2017-1726
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu
elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin
kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen
sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu. Konsernirakenteen osalta
konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin
konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt
omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat
selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen
konsernirakenteen tiivistämisestä.
Valmistelun taustaksi kartoitetaan nykytilaa ja jo tehtyjä selvityksiä.
Konsernirakennetta käsiteltiin mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa
21.3.2016 § 42 vastauksessa valtuustoaloitteeseen; konserniyhtiöiden
määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja
palvelutehokkuus.Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan
20.2.2017 § 15 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset.
Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi konsernirakennetta koskevat
aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat.
Kokouksessa asiaa selostaa konsernitarkastaja Aleksi Paananen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konsernirakennetta koskevat
selvitykset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan
konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäseniksi Olli Marjalaakson,
Raimo Heinäsen, Arto Seppälän, Jukka Saikkosen, Outi Kaurian ja Timo
Halosen.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seuraavaan jaoston kokoukseen
tuodaan esitys työohjelmasta ja valmisteluaikataulusta ja sen jälkeen päättää
lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.
Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.
Tiedoksi
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Olli Marjalaakso, Raimo Heinänen, Arto Seppälä, Jukka Saikkonen, Outi Kauria,
Timo Halonen, luottamushenkilörekisterin hoitaja, Sirpa Hyyryläinen
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§ 74
Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiset aiheet
MliDno-2017-1839
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen
johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön
28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden
tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden
perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi
kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen
aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
MIkkelin Asumisoikeus Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:
•
•

Asuntojen käyttöaste tavoite 96,0 % , lähtötason ollessa 94,0 % ja
mittarina toteutuma
Käyttövastiketaso tavoite10,50 euroa/m2/kk lähtötason ollessa 9,86
euroa/m2/kk

Taloudelliset tavoitteet:
•
•
•

Liikevaihto: 1 648 816 euroa
Tilikauden voitto: 0 euroa
Ulkoinen velka: 6 626 097 euroa

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden
toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ulla Yli-Karro ja
toimitusjohtaja Esa Nordman.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi
kokouksessa kuultavan selostuksen.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Nordman
selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Mikkeli
Konserni- ja elinvoimajaosto

Pöytäkirja
21.11.2017

8/2017

9 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 75
Etelä-Savon Koulutus Oy:n ajankohtaiset aiheet
MliDno-2017-1839
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen
johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön
28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden
tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden
perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi
kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen
aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Etelä-Savon Koulutus Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:
•

•

Etelä-Savon Koulutus Oy edistää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä
tuottamalla alueen työelämän tarvitsemia osaajia. Akvas- tulosten
mukaan noin 83 % Etelä-Savon ammattiopistosta valmistuneista
jää asumaan Etelä-Savoon. Samoin alueella perustettavista
yrityksistä noin 70 % on Etelä- Savon ammattiopistosta osaamisensa
hankkineiden perustamia. Etelä- Savon ammattiopisto on alueen
elinvoiman ja kilpailukyvyn merkittävä edistäjä. Seuraavat tavoitteet
on asetettu elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta
vuoteen 2020.
Uusia yrityksiä Etelä-Savoon

•

•
Tavoite 500/ vuosi, lähtötaso 500/ vuosi
Valmistuneet jäävät Etelä-Savoon

•

•
Tavoite: 83 % lähtötaso: 85 %
Alueen työttömyyden vähentäminen
•

•

Tavoite: keinoja: rekrytointihaastattelut,
täsmäkoulutukset pajat,mittarina työttömyysaste alle 10 %
Alueen työelämän osaamisen vahvistaminen

•

•
Tavoite:Aloitettuja täsmäkoulutuksia 100 hlöä/ vuosi
Ketään ei jätetä!
•

•

Tavoite: Jokainen perusasteen päättävä löytää opintopolun.
Esedu on yhtiöjärjestyksensä mukainen aktiivinen toisen
asteen koulutuksen tuottaja. Esedun pajatoiminta
käynnistynyt
Teknologia integroitu vahvasti osaamisen kehittämiseen,

•

•
Tavoite: Esedun digiopintojen määrä on 20 %
Alueen kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen
•

•

Tavoite: Koulutus- ja valmennusvienti saatu hyvään alkuun.
Työssäoppimista ulkomailla joka alalla.
Osaamisen kehittymistä siirretty vahvasti työelämään.
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•

Tavoite: Oppimisesta yli 60 % tapahtuu autenttisissa
ympäristöissä

Taloudelliset tavoitteet:
•
•
•
•
•
•
•

Liikevaihto: 30 379 000 euroa
Tilikauden voitto: -986.000 euroa
Investoinnit: 1 milj.euroa
Ulkoinen velka: 0
Konsernitilin limiitti: 3milj. euroa (ei käytetty)
Omavaraisuusaste: 46,9 %
Henkilöstö: vakituinen 300, määräaikainen 40

Etelä-Savon koulutus Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden
toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen ja
toimitusjohtaja Arja Seppänen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi
kokouksessa kuultavan selostuksen.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että Etelä-Savon koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine
Lehkonen ja toimitusjohtaja Arja Seppänen selostivat asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.
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§ 76
Nimeämispyyntö Elkan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniksi
MliDno-2017-2374
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Suomen Elinkeinoelään Keskusarkiston sr:n kirje 15.11.2017 on seuraava:
"Hallintoneuvoston (aik. valtuuskunta) jäsenten nimeäminen
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr pyytää sääntöjensä mukaisesti,
että Mikkelin kaupunki nimeää kolme edustajaa ja kolme varajäsentä säätiön
hallintoneuvostoon kaksivuotiskaudelle, joka alkaa vuonna 2018 pidettävän
hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020 pidettävän
hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä.
Erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet ovat:
•

kehitysjohtaja Raine Lehkonen

•

•
varajäsen erikoislääkäri Seija Kuikka
hallintojohtaja Ari Liikanen

•

•
varajäsen kehityspäällikkö Aki Kauranen
prikaatinkenraali Olli Nepponen
•

varajäsen kaupunginlakimies Jukka Savolainen

Hallituksen jäsenten nimeäminen
Vuonna 2017 uusittujen sääntöjensä mukaisesti Mikkelin kaupunki
nimeää Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston sr:n hallitukseen kaksi
jäsentä ja heille yhden varajäsenen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat
kaupunginjohtaja timo Halonen ja erityisasiantuntija Tytti Voutilainen,
Aikaisemmin voimassa olleissa säännöissä ei hallitukseen valittu varajäseniä.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuonna 2018 pidettävän
hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020 pidettävän
hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä."
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää
•

•

Päätös

kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet säätiön
hallintoneuvostoon, joka alkaa vuonna 2018 pidettävän
hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020
pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen säätiön hallitukseen, joka alkaa
vuonna 2018 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja
päättyy vuonna 2020 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen
päätyttyä.
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Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi säätiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon
seuraavat henkilöt:
säätiön hallitus
•

kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Kansllisarkiston Mikkelin
toimipisteestä erityisasiantuntija Tytti Voutilainen. Lisäksi
kaupunginjohtaja valtuutetaan nimeämään varajäsen kaupungin
työntekijöistä.

säätiön hallintoneuvosto
•

Arto Seppälä

•

•
varajäsen erikoislääkäri Seija Kuikka
hallintojohtaja Ari Liikanen

•

•
varajäsen kehityspäällikkö Aki Kauranen
Juha Vuori
•

varajäsen kaupunginlakimies Jukka Savolainen

Tiedoksi
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, nimetyt henkilöt,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, hallintopalvelut
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§ 77
Ilmarin tuki ry:n syyskokous 29.11.2017
MliDno-2017-860
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikona
29.11.2017 klo 17.00 ravintola Tyyskänhovissa , Wredenkatu 4, Varkaus.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta. (Vuonna 2017:
varsinainen jäsen 10 €, perhejäsen 50 €, kannatusjäsen 20 €,
ainaisjäsen 200 €, kuntajäsen 100 €)
Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat
Katri Räsänen, Raimo Sikanen, Matti Reijonen ja Seppo Muukkonen.
Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
tarkastamaa seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kaupungin
viranhaltijaedustajaksi yhdistyksen kokouksiin teknisen johtajan ja varalle
hallintojohtajan. Konserni- ja elinvoimajaostolla on oikeus nimetä myös
luottamushenkilön kaupungin edustajaksi. Vuonna 2016 kokouksessa
kaupunkia on edustanut Arto Seppälä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Ilmarin tuki ry:n
syyskokoukseen 29.11.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Arto Seppälän.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 78
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy: ylimääräinen yhtiökokous 5.12.2017
MliDno-2017-1044
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, pidetään
5.12.2017 klo 10.00 - 11.00 Pääpostin Auditoriossa, osoitteessa Postikuja 1C, 00
100 Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
•
•
•

Valtion irtautuminen yhtiön osakkuudesta
HSL:n tulo osakkaaksi
Yhtiöjärjestyksen muutokset
•

•

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
muuttamista. Nykyiseen yhtiöjärjestykseen esitettävät
muutokset ilmenevät yhtiökokousasiakirjojen liitteistä ja
perustelut esitellään yhtiökokouksessa.Esitettävät muutokset
on käyty kaupungin viranhaltijoiden toimesta etukäteen
Mikkelin kaupungin näkökulmasta yleisluontoisesti läpi ja
suhteellisen laajat muutokset vaikuttavat perustelluilta ja
juridisesti päteviltä.
Osakassopimuksen muutokset
•

•

Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakassopimuksen
muuttamista. Nykyiseen osakassopimukseen
esitettävät muutokset ja perustelut ilmenevät
yhtiökokousasiakirjan liitteestä. Asiaa esitellään
yhtiökokouksessa.Esitettävät muutokset on käyty Mikkelin
kaupungin näkökulmasta viranhaltijoiden toimesta läpi ja
myös osakassopimusmuutokset vaikuttavat perustelluilta ja
juridisesti päteviltä.
Valtion edustajan eroaminen hallituksesta ja HSL:n edustajan valinta
hallitukseen
•

Yhtiön hallituksen esitys: todetaan, että valtion edustaja on
eronnut hallituksesta 27.10.2017. Päätetään valita HSL:n
edustaja hallitukseen. Muu hallitus jatkaa ennallaan.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 24.11.2017 klo
16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi.
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017
yhtiökokousedustajaksi projektijohtajan, varahenkilönä on tekninen johtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n
ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta
varten.
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Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti, ettei kokoukseen
ole tarvetta nimetä edustajaa.
Tiedoksi
Projektijohtaja
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§ 79
Etelä-Savon Kauppakamarin syyskokous 11.12.2017
MliDno-2017-2240
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 11.12.2017 klo 10:00, osoitteessa: Kulttuuritalo Tempo,
Mikonkatu 23, Mikkeli, kokouksen jälkeen järjestetään tulevaisuusseminaari klo
12:00
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen
suuruus vuodelle 2018
Valitaan kauppakamarin puheenjohtaja ja kolme
varapuheenjohtajaa vuodelle 2018
Päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan
hallituksen jäsenet vuodelle 2018
•

Hallitus 2017:
•

•

Puheenjohtaja:Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen
Osuuskauppa Suur-Savo
Varapuheenjohtajina:
•

•

Mikkelin kauppakamariosaston puheenjohtaja,
myyntijohtaja Juha Putkonen, MPY Palvelut Oy, Mikkeli
•
Pieksämäen kauppakamariosaston puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Antti Lipsanen, Rakennusliike U.
Lipsanen Oy, Pieksämäki
•
Savonlinnan kauppakamariosaston puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Arto Tolvanen, Mainostoimisto
Grafical, Savonlinna
Jäseninä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimitusjohtaja Antero Asikainen, Franke Finland Oy,
Pieksämäki
Toimitusjohtaja Kristiina Ketomäki, Plastep Oy, Kuortti
(uusi)
Toimitusjohtaja Jarkko Kettunen, Tehomet Oy,
Kangasniemi (uusi)
Aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj/Itä-Suomi
Toimitusjohtaja Kari Leinonen, Oy Vip Cruise Ltd.,
Savonlinna
Toimitusjohtaja Satu Lipsanen, Lipa-Betoni Oy,
Naarajarvi
Toimitusjohtaja Kari Manninen, Suur-Savon
Osuuspankki, Mikkeli
Kuntayhtymän johtaja Keijo Pesonen, Itä-Savon
koulutuskuntayhtymä, Savonlinna
Teknologiajohtaja Lasse Pulkkinen, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu, Savonlinna
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•
•

•
•
•

Toimitusjohtaja Nina Rasola, RL-Huolinta Oy, Mikkeli
Senior Advisor Reijo Turunen, Asianajotoimisto Fenno
Mikkeli Oy, Mikkeli
•
Elinkeinojohtaja Markus Vesterinen, Pieksämäen
kaupunki, Pieksämäki
•
Toimitusjohtaja Markku Vähä-Mustajärvi, Betonimäki
Oy, Mikkeli
Valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin
valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi
kalenterivuodeksi
Mahdolliset muut asiat

Ilmoittautuminen kokoukseen 24.11.2017 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Etelä-Savon
kauppakamarin sääntömääräiseen syyskokoukseen 11.12.2017 ja antaa
tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Olli Marjalaakson.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 80
Mikkeli Pride 25.11.2017
MliDno-2017-2390
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kej - Mikkeli_Pride_hakemus_16.11.2017
Mikkelissä järjestetään ensimmäistä kertaa seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen tapahtuma Mikkeli Pride lauantaina
25.11.2017. Pääjärjestäjänä toimii Savon Seta ry, yhteistyössä Xamkin
yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Mikkeli
Pride -kulkue lähtee liikkeelle Mikkelin torilta lauantaina 25.11.2017 klo 17.
Savon Seta ry hakee Mikkelin kaupungilta avustusta 1.000 euroa Mikkeli
Pride -tapahtuman järjestämiseen. Summa käytetään järjestyksenvalvonnan
ja turvallisuusjärjestelyjen kuluihin. Vastineeksi Mikkelin kaupunki saa
näkyvyyttä tapahtuman viestintämateriaaleissa. Tapahtuma edistää kaupungin
imagoa ja on tärkeä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon esiin tuomiseksi
ja sen edistämiseksi - jo tieto tapahtuman järjestämisestä on antanut
mahdollisuuden monipuoliselle keskustelulle.
Mikkeli Pride tapahtumana haki aiemmin 2.000 euron avustusta Mikkelin
kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta, mutta hakemus
käsiteltiin kulttuuriavustuksena ja hylättiin, koska “tapahtuma ei vastaa
sisällöltään kulttuuripalveluiden avustusohjeissa mainittuja kulttuuritoiminnan
määritelmiä”.
Pride on tapahtumana tunnustus sille, että jokainen on yhdenvertainen ja tasaarvoinen. Se on juhla, jossa jokainen saa näkyä, mutta myöskin kannanotto
siitä, että tasa-arvoisessa maailmassa on vielä paljon epäkohtia. Suomessa
tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten oikeuksien toteutumisessa on suuria
maantieteellisiä eroja. Mikkeli on esimerkki kaupungista, jossa tapahtuu
tahatonta ja tahallista syrjintää sekä oman identiteetin häpeää ja piilottelua.
Mikkeli Pride -tapahtumaan odotetaan osallistuvan paljon mikkeliläisiä,
minkä lisäksi tapahtumaan odotetaan saapuvan huomattava määrä
ulkopaikkakuntalaisia. Ennakkoarvio kokonaisosallistujamäärästä on noin 400
henkilöä. Tapahtuma vahvistaa Mikkelin positiivista mainetta ja tunnettuutta.
Näkyvin osa tapahtumasta on Pride-kulkue, mutta tapahtumaan liittyy
myös muuta oheistoimintaa, jolla omalta osaltaan edistetään tietoisuutta
yhdenvertaisuuskysymyksistä. Esimerkkinä mainittakoon Suomen nuorisoopistossa järjestettävä koulutustilaisuus sukupuolen ja seksuaalisen
suuntautumisen moninaisuudesta.
Tapahtuma edistää kaupungin asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä sekä
osallisuutta ja konkretisoi yhdenvertaisuutta yhtenä kaupungin keskeisistä
arvoista. Siten tapahtuma tukee Mikkelin kaupungin uuden strategian
luonnokseen kirjattuja tavoitteita. Tapahtuman järjestää joukko vapaaehtoisia
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Mikkeliläisiä (n. 30) ja tapahtumaa hallinnoi Savon seksuaalinen tasavertaisuus
ry, jonka toiminta kattaa Etelä- ja Pohjois-Savon.
Vastaavan kokoluokan tapahtumia on avustettu aikaisemmin noin 500-800
eurolla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kaupunki tukee Mikkeli
Pride -tapahtumaa 500 eurolla. Summa on anottua pienempi, sillä se on
suhteutettu muihin vastaavan kokoluokan tapahtumiin. Summa maksetaan
kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että
kaupunki tukisi tapahtumaa 900 eurolla. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko
muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Iina Särkkä/Savon Seta ry, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki, Emmi Eronen/
Mikkelin kaupunki, Tiina Turunen/Mikkelin kaupunki,
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Oikaisuvaatimus
§80
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
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Muutoksenhakukielto
§71, §72, §73, §74, §75, §76, §78, §79
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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